MIĘDZY PASJĄ A NIEWOLNICTWEM

PRACA W NGO

XII KONGRES STOWARZYSZEŃ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2018

17 października 2018 r.
godz. 10.00
rejestracja od godz. 9.00

Filharmonia Świętokrzyska
im. Oskara Kolberga w Kielcach
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09:00-10:00
rejestracja uczestników - foyer dolne

10.00-10.45
pierwsza sesja plenarna - inauguracja kongresu - sala kameralna
przywitanie i wystąpienia zaproszonych gości, wskazanie głównych obszarów problemowych i nakreślenie ich zakresu - Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i hm. Tomasz Rejmer, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej
wystąpienie Gościa Specjalnego - Rozpoczęcie działalności Narodowego Instytutu
Wolności - Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW

10:45-11:00
przerwa kawowa

11.00-12.30
posiedzenia komisji
puste krzesło
„Ekonomia społeczna - NGO nową formą prowadzenia biznesu”
debata oksfordzka
„Wolontariat kontra zatrudnienie w organizacji”

12.30-12.50
przerwa - foyer sali kameralnej

12.50-14.00
druga sesja plenarna – podsumowanie
wystąpienia przewodniczących komisji
wnioski mniejszości - zdania odrębne
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1. PIERWSZA SESJA PLENARNA
W czasie konferencji odbędą się trzy czytania wzorem parlamentarnej drogi legislacji. Podczas pierwszego czytania zaprezentujemy Wam problemowe obszary
do dyskusji. Drugie czytanie odbywa się poprzez pracę w
komisjach problemowych - zadaniem grup jest wypracowanie konstruktywnych rozwiązań dla zadanych zagadnień. Na sam koniec odbywa się trzecie czytanie, w czasie
którego zaprezentowane zostaną podjęte uchwały - efekty naszej konferencji. Niezwykle ważne podczas pracy naszego parlamentu jest zaanagażowanie się wszystkich
uczestników czy to na sali plenarnej, czy podczas prac w komisjach.
Liczy się także Twój głos!

2. KOMISJE
TEMAT 1: Ekonomia społeczna - NGO nową formą prowadzenia biznesu
Ekonomia społeczna w swoich założeniach jest szczytna i społecznie użyteczna. Czy
nie prowadzi jednak do zatarcia tej cienkiej granicy między biznesem a NGO. Czy nie
prowadzi nas prostą drogą do przekształcenia organizacji pozarządowych w zwykłe
firmy, wyróżnione jedynie dodatkowymi dotacjami?

FORMA: Puste Krzesło
Dyskusja „Puste Krzesło” – na plakatach widnieją dwie różne opinie na dany temat.
Uczestnicy zapoznają się z opiniami i gromadzą się przy plakacie, który w pełni lub
w części odpowiada ich sądom. Dla osób, które nie mogą utożsamić się z żadną
z dwóch opinii jest trzeci plakat ze znakiem zapytania. Po krótkiej rozmowie w tak
powstałych małych grupkach, każda z nich deleguje swojego przedstawiciela na
obrady plenarne. Delegaci siadają na dwóch krzesłach i prowadzą dyskusję. Dwa
kolejne krzesła, po jednym dla strony, pozostają puste. Grupy nie mają prawa głosu,
chyba że ktoś chce usiąść na „pustym krześle” przygotowanym w tym celu (osoba
zajmująca „puste krzesło” może mówić do 45 sekund – po tym musi nastąpić zmiana
lub krzesło pozostanie puste. Nie wolno usiąść 2 razy pod rząd). Po uzyskaniu zgody
prowadzącego, siada na krzesełku, włącza się do rozmowy, po chwili wraca do grupy.
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TEMAT 2: Wolontariat kontra zatrudnienie
w organizacji
Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach podstawą działań
NGO jest praca społeczna. Czy możliwe jest jednak osiągnięcie odpowiedniej jakości i ciągłości działań bez oparcia się na
pracy etatowej? A jeśli nie jest możliwe to kiedy przestajemy być organizacją społeczną, a zaczynamy być biznesem?

FORMA: Debata Oxfordzka
Czy zdarzyło Ci się, chociaż raz, że chciałeś zabrać głos, ale bałeś się reakcji grupy?
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują tu przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad
czasem i kolejnością wypowiedzi. Miejsce debaty zostanie podzielone na dwie części,
przy czym strona broniąca tezy zasiądzie po prawej stronie marszałka, a ich oponenci
po drugiej stronie. Środek to miejsce dla osób niezdecydowanych. Podczas obrad
zakazane jest opuszczanie sali i zmienianie miejsc.
Brzmi interesująco? Czujesz się mówcą gotowym bronić swych racji? A może chcesz
poznać tą formę? Debatujmy!

3. DRUGA SESJA PLENARNA
Przedstawienie wniosków z prac komisji - wystąpienia przewodniczących komisji oraz
wnioski mniejszości i przedstawienie zdań odrębnych.

ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
oraz
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

KONTAKT
KANCELARIA ZARZĄDU UMWŚ
Anna Kudła
tel. 41 342 15 43
e-mail: Anna.Kudla@sejmik.kielce.pl
BIURO CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP
pwd. Martyna Wypych
tel. 507 739 946
e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl
facebook.com/ChKieleckaZHP
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ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!
Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
https://bit.ly/2DQJnUG
Kto jest kim?
Administratorami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
• Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej "Chorągwią").
Zakres odpowiedzialności ZHP oraz Chorągwi jest różny, co opisujemy poniżej.
Jak się z nami skontaktować?
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a
ul. Marii Konopnickiej 6
25-811 Kielce
00-491 Warszawa
tel.
+48 41 344 65 55
tel.
+48 22 339 0645
fax:
brak
fax:
+48 22 339 0606
e-mail:
kielecka@zhp.pl
e-mail:
sekretariat@zhp.pl
Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych:
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka
tel.
+48 41 344 65 55
tel.
+48 22 339 0645
fax:
brak
fax:
+48 22 339 0606
e-mail:
rodo@kielecka.zhp.pl
e-mail:
rodo@zhp.pl
Po co nam Twoje dane osobowe?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące dane zawarte w zgłoszeniu do wydarzenia. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane będą
przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia.
Ponadto wykorzystujemy te dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wydarzeniem. Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego przebiegu wydarzenia oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia wydarzenia.
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom z wyjątkiem:
• organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia wydarzenia. Nie dotyczy to jednak Twoich danych osobowych zawartych w uchwałach, decyzjach i rozkazach władz ZHP o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody, które jako źródło
informacji o wartości historycznej o działalności ZHP stanowią materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. Materiały archiwalne przechowujemy na mocy przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP.
Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo w każdej chwili:
• wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej w trakcie organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; wycofanie zgody
nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy udział dziecka/podopiecznego w formie wypoczynku; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
• wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem;
• wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw
i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto, masz prawo do żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach
odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
• sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
• usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie
z prawem, w szczególności jeżeli cofnęłaś / cofnąłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych lub wniosłaś / wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
• ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
o kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
o kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
o nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
o wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
• otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych;
masz również prawo do żądania, by dane osobowe dziecka zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych dziecka przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do
protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.
Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Kielecka lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką
inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do

15 października 2018 roku

